Vårdgivarnytt - Fysioterapi
Nr 1. 2016
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom LOF

Inledning
Vårdgivarnytt - Fysioterapi är namnet på Västra
Götalandsregionen nyhetsbrev till dig som har ett
samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi. Vårdgivarnytt är tänkt att förmedla nyheter och
annan information som är relevant för dig som vårdgivare i
Västra Götalandsregionen. Vår ambition är att Vårdgivarnytt
ska utkomma två gånger per termin. Du är välkommen att
höra av dig med synpunkter på innehållet. Kontaktuppgifter
hittar du sist i nyhetsbrevet.

Ny förordning 2016
Sedan årsskiftet finns en ny Förordning om ändring i förordning(1994:1120) om ersättning
för fysioterapi? Ersättning för de olika arvodena, samt ersättningstak har justerats. Du hittar
förordningen på: Länk till förordningen

Varför KiV?
KiV (Katalog i Väst) är en katalogtjänst i Västra Götalandsregionen med koppling till den
nationella HSA-katalogen. I KiV registreras uppgifter om verksamheten samt om den
personal som arbetar där. Informationen i KiV används av många olika tjänster och utgör
viktigt underlag för behörighetsstyrning, olika säkerhetslösningar samt för sök- och
jämförelsetjänster.
Registrering i KiV av din verksamhet är ett krav när du slutit avtal med Västra
Götalandsregionen. Strukturen av registret ska vara anpassad till Patientdatalagen, nationella
krav från HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister) samt regionala krav för att uppfylla
möjligheten för att bland annat:
 erhålla ett eTjänstekort utfärdade av Västra Götalandsregionen.
 få din verksamhet synlig på 1177/Hitta och Jämför Vård under rätt landsting
 få anslutning och åtkomst till Vårdguidens E-tjänster (f.d. Mina vårdkontakter)
 få åtkomst till behörighetsbeställningsportalen i VGR
Alla regionövergripande och nationella system som hanterar organisationsuppgifter ska hämta
informationen från KiV. Det är därför viktigt att informationen är korrekt och alltid
uppdaterad.
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Varje vårdgivare med samverkansavtal enligt LOF och som registreras i KiV, genererar ett så
kallat HSAID som är nyckeln till åtkomst och behörigheter och integrationer med andra
system.
KiV-blankett hittar du här: Länk till blankett i KIV

Kvalitetsledningssystem
Alla som är verksamma i inom hälso- och sjukvård är skyldiga att ha ett
kvalitetsledningssystem som bl. a. innefattar rutiner för journalföring, avvikelsehantering
hygien och klagomålshantering.
I Fysioterapeuten nr1/2016 finns flera läsvärda artiklar som handlar om kvalitet och
ledningssystem. För att få information om hur man kan gå till väga för att skapa ett
kvalitetsledningssystem rekommenderar vi förbundet Fysioterapeuternas endagsseminarium
”Seminarium i ledningssystem”.

Patientsäkerhetsberättelse
I kvalitetsledningssystemet ska även verksamhetens patientsäkerhetsberättelse finnas med.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara uppdaterad varje år senast 1 mars. Den behöver inte
skickas in till Västra Götalandsregionen, men den ska finnas tillgänglig att visas upp vid
anmodan.

Journalföring och ansvar för journaler
Patientdatalagen och då främst §§3-7 behandlar skyldighet att föra patientjournal, samt vad
den ska innehålla. Länk till patientdatalagen
§17 i Patientdatalagen handlar om hur journaler ska bevaras även efter att verksamheten
upphört. En journalhandling ska bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes
in i handlingen. Den som upphör med sin enskilda verksamhet inom hälso- och sjukvården,
har även fortsättningsvis ansvar för att journalerna tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga
inte kan få del av uppgifter om patienter. Den som upphör med sin hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska alltså arkivera journalerna enligt de regler som gäller för att bevara
journalhandlingar. Den tidigare vårdgivaren ska även i fortsättningen kunna pröva patienters
och närståendes begäran om att få ta del av patientjournaler. Det innebär att även om en
verksamhet har upphört, ska vårdgivaren (eller efterlevande) kunna skicka journalkopior vid
begäran. Ett råd är därför att du, även om du har lång aktiv verksamhet framför dig, samråder
med Arkivmyndigheten och upprättar ett avtal gällande omhändertagande av
journalhandlingar. Länk till arkivnämnden
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Ändrade rutiner för vikariat
Du har väl uppmärksammat att vi har ändrat rutinerna när det gäller vikariat?
Du som vårdgivare ska själv anmäla vem som ska vikariera för dig. Detta gör du på en
särskild blankett. Utgångspunkten är att förenkla för dig som vikariatsgivare. Samtidigt får
Västra Götalandsregionen kännedom om vem som vikarierar, och kan vid behov kontrollera
vikariatshanteringen.
I samband med anmälan ska vikariatsgivaren ha gjort en förfrågan till Socialstyrelsen om
vikariens behörighet. Vårdgivaren ansvarar för att vikariat lämnas på de grunder som anges i
10 § i Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Regler för vikariat och de nya blanketterna hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats.
Länk till blankett för ansökan om vikariat
Kontaktperson för frågor:
Anders Thorstensson - koncernstab hälso- och sjukvård,
Telefonnummer: 010-441 39 48
E-post: anders.thorstensson@vgregion.se

Ekonomi & Ersättning
A-skatt och F-skatt
From 1/1- 2015 ska alla med samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi inneha F-skattsedel.
Möjligheten att använda A-skattsedel togs bort 1/1- 2015 i samband med en
överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Fysioterapeuterna.
Du som idag använder A-skattsedel måste snarast inkomma med registerutdrag från
skatteverket som visar att du har F-skatt.
Har du några frågor kontakta Ulla Berggren. Epost: ulla.berggren@vgregion.se
Registerutdrag skickas till:
Diariet HSN, Regionens hus, 405 44 Göteborg, eller e-post: hsn@vgregion.se

Särskilt arvode och arvode för parallellbehandling
Vi har noterat att det finns vårdgivare vars rapportering visar att man företrädesvis använder
sig av särskilt arvode eller arvode för parallellbehandling. I §16 i lag (1993:1652) anges att
den huvudsakliga delen av behandlingarna ska utgöras av normalarvode. Västra
Götalandsregionen tolkar detta som att minst 51 % av besöken ska ersättas med
normalarvode. Vi vill uppmärksamma dig på detta för att du ska kunna organisera din
verksamhet utifrån vad lagen säger.

Inskick och godkännande av filer
Snart är det semestertider och vi ber dig att skicka in och godkänna filen så fort ni är klara
med månadens besök, eftersom bemanningen hos oss är lägre under sommaren.
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För att vara säker på att få utbetalningen i tid, var extra noggrann med att skicka in och
godkänna fil absolut senast enligt tidplanen. Tidplanen finns publicerad under ”Information
från HSNK” i Privera.

Nya vårdgivare verksamma enligt LOF
Under perioden oktober 2015 till och med april 2016 har 5 nya samverkansavtal tecknats med
fysioterapeuter i Västra Götalandsregionen.
Vi välkomnar:
Sukaina Rajpar Bandali, Trollhättan
David Agah, Skara,
Hedvig Kjellin, Borås
Linnéa Gustavsson, Göteborg
Cecilia Hjertborn, Floda

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Det är viktigt att din e-postadress är personlig så att vi kan få kontakt direkt med dig. Adresser
med info@mottagningsnamn fungerar inte bra när vi nå dig. På webbplatsen för privata
vårdgivare hittar du blankett för ändring av kontaktuppgifter. Där finns också mycket annan
bra information. Länk till webbplatsen för privata vårdgivare
Känner du någon som har samverkansavtal enligt LOF, men inte fått detta Vårdgivarnytt Fysioterapi? Vi har inte mailadresser till alla. Kontakta oss, så ordnar vi så de kommer med på
sändlistan.

Har du frågor? Kontakta oss enligt nedan
ulla.berggren@vgregion.se

Ulla Berggren

anna-pia.lindeberg@vgregion.se

Anna-Pia Lindeberg
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ekonomi.privera@vgregion.se

Webbplats

Ekonomi
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